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Besluiten bedrijfsdirecteur OS 
Zitting van 23 november 2022 
Besluit GOEDGEKEURD 
B-punt Ondernemen en Stadsmarketing 
 
 
Samenstelling 
de heer Gert Nielandt; de heer Frederik Vinck; mevrouw Goele Haest; de heer Joris Heirbaut; mevrouw Shana 
Toebinte; mevrouw Cindy Danneels 
 
Iedereen aanwezig, behalve: 
de heer Frederik Vinck; de heer Joris Heirbaut; mevrouw Shana Toebinte; mevrouw Cindy Danneels 
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Motivering 
 
Aanleiding en context 
Aanvrager: mevrouw Margarida Silva 

Datum aanvraag: 18 oktober 2022 

Omschrijving: aanvrager verzoekt om alle documenten - waaronder, maar niet beperkt tot, notulen, 
aantekeningen, geluidsopnamen, woordelijke notulen, operationele conclusies, te volgen lijnen, e-mails en 
presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021. 

 
Juridische grond 
Voor het nemen van kopieën is het retributiereglement 2020-2025 van toepassing (gemeenteraadsbesluit van 17 
december 2019, jaarnummer 802). 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
Het besluit van de stadssecretaris van 29 mei 2018 delegeert de beslissingsbevoegdheid voor het verlenen van 
inzage en het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten aan de bedrijfsdirecteurs. 

 
Regelgeving: openbaarheid 
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge: 
Artikel ll.34 - 02°: tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als: de openbaarmaking afbreuk doet aan de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt; 
 

 
Argumentatie 
De vraag wordt ontvankelijk verklaard, gezien de vraag aan de formele vereisten voldoet: 

• de vraag vermeldt duidelijk de gewenste bestuursdocumenten; 

• de aanvrager heeft zijn identiteit bekendgemaakt; 



 

 

 2 / 2  

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

• de vraag werd gericht aan de bestuursinstanties die de gewenste documenten in hun bezit hebben 

Gegrondheid van de vraag 

De vraag openbaarheid werd getoetst aan de uitzonderingsgronden van het Bestuursdecreet van 7 
december 2018 die gelden voor aanvragen openbaarheid van bestuur: 

• notulen/verslagen: in bijlage; 

• aantekeningen: onbestaand; 

• geluidsopnamen: onbestaand; 

• woordelijke notulen: onbestaand; 

• operationele conclusies: onbestaand; 

• te volgen lijnen: onbestaand; 

• e-mails: in bijlage; 

• presentaties: onbestaand; 

• functieprofiel: in bijlage; 

• overzicht van kandidaten die werden bezorgd aan Amazon: in bijlage. De persoonsgegevens werden 
verwijderd. 

De vraag wordt gedeeltelijk ingewilligd. 

 
Financiële gevolgen 
Nee 

 
Besluit 
 
 
Artikel 1 
De bedrijfsdirecteur keurt goed aan mevrouw Silva de beschikbare documenten te bezorgen. 
Artikel 2 
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. 
Artikel 3 
Dit besluit is niet ter inzage. 
 

Bijlagen 
 
1. Kandidaten Amazon.xlsx 
2. Verslag_04082022.pdf 
3. Verslag_06092022.pdf 
4. Vacature.pdf 
5. FW opstart Amazon in Antwerpen.msg 
 


